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I DENNA UTGÅVA…
• Översikt
• Fem viktiga steg

Fem Steg till att Förbli Säker
Översikt
Eftersom tekniken får en allt viktigare roll i våra liv,
växer den också i komplexitet. Med tanke på hur
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snabbt tekniken förändras, kan det vara förvirrande

Lenny Zeltser fokuserar på att skydda kundernas IT-

att följa med i säkerhetstips. Det verkar som om det
finns alltid ny vägledning om vad man bör eller inte bör
göra. Men medan detaljerna i hur man förblir säker kan
förändras över tiden, finns det grundläggande saker

verksamhet på NCR Corp. och undervisar ‘malware
strid’ på SANS institutet. Lenny är aktiv på Twitter
som @lennyzeltser och skriver en säkerhets blogg
på blog.zeltser.com.

du kan alltid göra för att skydda dig själv. Oavsett
vilken teknik du använder eller var du använder den, rekommenderar vi följande fem viktiga steg.

Fem viktiga steg
Var och en av de fem stegen nedan är en enkel överblick. Om du vill veta mer om varje steg, se avsnittet resurser
i slutet av detta nyhetsbrev.
1. Du: Först och främst, tänk på att tekniken inte ensamt kan skydda dig. Angripare har lärt sig att det enklaste
sättet att kringgå de flesta säkerhetsteknikerna är genom att attackera dig. Om de vill ha ditt lösenord eller
ditt kreditkort är det lättaste för dem att lura dig att ge dem denna information. Till exempel kan de ringa dig
och låtsas vara Microsoft teknisk support och hävdar att datorn är infekterad, när de i verkligheten är bara
cyberbrottslingar som vill att du ska ge dem tillgång till den. Eller kanske de kommer att skicka ett mail som
förklarar att paketet inte kunde levereras och ber dig att klicka på en länk för att bekräfta din adress, när de
i verkligheten vill att du ska besöka en skadlig webbplats som kommer att hacka in i din dator. Ytterst är den
största försvar mot angripare dig. Var misstänksam, med hjälp av sunt förnuft kan du upptäcka och stoppa
de flesta attacker.
2. Uppdatering: Se till att dina datorer, mobila enheter, program och allt annat som är anslutna till ett nätverk
kör den senaste versionen av programvaran. Cyberbrottslingar letar ständigt efter sårbarheter i den teknik som
du använder. När de upptäcker dessa svagheter, använder de speciella program för att utnyttja sårbarheten

OUCH! | October 2014
Fem Steg till att Förbli Säker
och hacka in i vad teknik du än använder, inklusive
ditt nätverk, din dator och mobila enheter. Under
tiden arbetar de företag som skapade den teknik
som du använder hårt för att hålla den uppdaterad.
När en sårbarhet är känd, skapar de en patch för
att fixa den och utger denna patch för allmänheten.
Genom att se till dina datorer och mobila enheter
har dessa uppdateringar, minskar du antalet kända
sårbarheter, vilket gör det mycket svårare för
någon att hacka dig. För att hålla dig uppdaterad,
aktivera automatisk uppdatering när det är
möjligt. Denna regel gäller för nästan alla tekniker
anslutna till ett nätverk, inklusive Internet-ansluten
TV, babyvakter, hem routrar, spelkonsoler eller en
dag kanske till och med din bil.

Genom att följa dessa fem viktiga steg,
kommer du att gå långt för att skydda dig
själv medan du utnyttjar den
senaste tekniken.

3. Lösenord: Nästa steg för att skydda dig själv
innebär att du använder ett starkt, unikt lösenord för
alla dina enheter, online-konton och applikationer.
Nyckelorden här är starka och unika. Ett starkt lösenord betyder ett som inte går att gissas av hackare eller
deras automatiserade program. I stället för ett enda ord, använd en lång lösenfras av flera ord med några
symboler och siffror inkastade som en bra åtgärd. Unika betyder att du använder olika lösenord för varje
enhet och varje online-konto. På detta sätt, om ett lösenord äventyras, är alla dina andra konton och enheter
fortfarande säkra. Kan du inte komma ihåg alla dessa starka, unika lösenord? Oroa dig inte, det kan inte vi
heller. Därför rekommenderar vi att du använder en lösenord manager, som är en specialiserad applikation
för din smartphone eller dator som säkert kan lagra alla dina lösenord i ett krypterat format. Slutligen, om
något av dina konton stöder tvåstegsverifiering, rekommenderar vi starkt att du alltid aktivera det eftersom
det är ett av de starkaste sätten att skydda ditt konto.
4. Kryptering: Ett fjärde steg som vi rekommenderar är att använda kryptering. Kryptering ser till att bara
du eller personer som du litar på kan få tillgång till informationen. Data kan krypteras på två ställen: i vila
och i rörelse. Kryptera data i vila innebär att skydda den när den lagras som filer på din hårddisk eller ett
USB-minne. På ee flesta operativsystem kan du automatiskt kryptera alla dina data med hjälp av funktioner
som fullständig hårddiskkryptering. Vi rekommenderar att du aktiverar detta när det är möjligt. Kryptera data
i rörelse innebär att kryptera data när det överförs från din dator eller enhet till andra, till exempel när du är
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på en bank på nätet. Ett enkelt sätt att kontrollera om kryptering är aktiverad när du surfar är att se till att
adressen till den webbplats du besöker börjar med “https:” och har bilden av ett slutet hänglås bredvid.
5. Säkerhetskopior: Ibland, oavsett hur försiktig du är, kan en av dina enheter eller konton hackas. Om
så är fallet, är ofta det enda alternativet att säkerställa att din dator eller mobila enhet är fri från skadlig kod
att radera den fullt ut och bygga upp den från början. Angriparen kan även hindra dig från att komma åt
dina personliga filer, bilder och annan information som lagras på det hackade systemet. Ditt enda alternativ
skulle vara att återställa all din personliga information från säkerhetskopian. Se till att du gör regelbundna
säkerhetskopior av viktig information och kontrollera att du kan återställa dem. De flesta operativsystem och
mobila enheter stöder automatisk säkerhetskopiering.

LÄR DIG MER
Prenumerera på det månaltliga OUCH! nyhetsbrevet om säkerhetsmedvetenhet, ha tillgång till OUCH! arkiven,
och lär dig mer om SANS lösningar inom säkerhetsmedvetenhet genom att besöka oss på
http://www.securingthehuman.org

Swedish Version
OUCH! är översatt av Andreas Bohman och Marcus Andersson. Båda arbetar inom informationssäkerhetsbranchen
och har många års erfarenhet i etablering av säkerhetsmedvetenhetsprogramm.

Resurser
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Säkerhetskopior:		
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